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درس ف ا~†از مشفوعاً بالعزم والتوكل على ال 

قصة موقع مركز أبحاث فقه ا;عامRت اçسRمية، القصة ا;تجددة 
www.kantakji.com  

ب"عد غ"دٍ ه"و ۰۱ -۰۷-۲۰۱۹ وف"يه ي"بلغ م"وق"ع م"رك"ز أب"حاث ف"قه ا;"عام"Rت اçس"Rم"ية الس"تة عش"ر ع"ام"اً، ف"قد 

ت"أس"س ا;"وق"ع ع"ام ۲۰۰۳ إث"ر ان"تهائ"ي م"ن م"رح"لة ال"دك"توراه. ك"ان"ت ف"كرت"ه: أن"ي ع"ان"يت ك"ثيرا ف"ي ج"مع ا;"صادر 

 R"ل"دراس"تي ف"ي م"رح"لة ال"دك"توراه؛ س"اف"رت إل"ى ع"دة ب"لدان، ل"زي"ارة ع"دد م"ن ال"علماء، وا;"كتبات، وم"راك"ز ال"بحث، أم

في جمع ا;ادة العلمية çكمال دراساتي العليا.  

وص"باح ال"يوم ال"تال"ي ;"ناقش"تي ل"لدك"توراه، ق"لت ف"ي نفس"ي؛ أك"لما رغ"ب ب"اح"ث ف"ي دراس"ة اIق"تصاد اçس"Rم"ي 

س"يأخ"ذ ن"فس ال"طري"ق ال"شائ"ك ال"ذي س"لكته؟ ف"فكرت ب"بناء م"وق"ع ع"لى اIن"ترن"يت ووض"ع م"ا ع"ندي م"ن م"راج"ع 

وم"صادر ف"يه؛ ل"علي أخ"لص م"ن ا;"سؤول"ية أم"ام ا∂ وأå"و م"ن س"ؤال ف"ي ي"وم I ت"زول ق"دم"ا ع"بد ح"تى يُ"سأل ف"يه ع"ن 

علمه فيما عمل به. 

ان"طلقت ف"ي ال"عمل ع"لى ه"ذا اAس"اس، وب"دأ النش"ر ي"ؤت"ي أُك"له، وان"هال"ت ع"ليّ اAس"ئلة م"ن م"ختلف أن"حاء ال"عال"م، 

ل""كن ذخ""يرت""ي ال""علمية I ت""سعفني ف""ي اAج""وب""ة ع""ما ي""أت""يني؛ ف""زدت س""اع""ات ال""عمل وض""اع""فت ال""دراس""ة؛ ف""كان 

 Iراح"ة ;"ؤم"ن إ Iاله"روب م"ن ح"ال إل"ى ح"ال أص"عب ب"ل أك"ثر م"سؤول"ية؛ ف"أي"قنت أن ال"تكليف ي"تلوه ت"كليف، و

بلقاء ا∂. 

ك"نت ق"د حج"زت دوم"V ب"اس"م www.fiqhalmuamalt.com ل"كن ص"عوب"ة ك"تاب"ته أج"برت"ني ع"لى ال"تحول 

ن"حو www.kantakji.com إI أن اê"هة ال"تي حج"زت ع"نده"ا - وه"و ش"خص I يس"تحق ذك"ر اس"مه -، ض"يّع 

التجديد لهذا الدومV بقلة فهمه واستهتاره. فحجزت www.kantakji.org، وأعدت العمل من جديد. 

انتش""ر ا;""وق""ع ان""تشاراً ك""بيراً ووص""ل ت""رت""يبه حس""ب ع""داد alexa.com إل""ى ۱۳٤۰۰۰ ع""لى مس""توى ال""عال""م. 

أوص"يت ال"شخص ا;"شار إل"يه أن ا;"وق"ع وق"ف ∂ ت"عال"ى ول"يس ف"يه ن"ية رب"ح أو اس"تثمار، وأن"ي س"أع"مل ع"لى ت"أم"V م"ن 

يُ"نفق ع"ليه ح"ال م"وت"ي ل"يبقى ح"سنة ج"اري"ة. ل"كن ه"ذا ال"شخص ك"ان ع"ند ك"ل ®"دي"د ي"رف"ع رس"وم التج"دي"د م"ع أن 

ال""رس""وم ع""ا;""ياً ته""بط، ف""لما ن""اقش""ته ف""ي ذل""ك؛ ف""اج""أن""ي ب""ادع""ائ""ه أن ا;""وق""ع م""وق""عه وم""لكه؛ م""ع أن""ه يح""مل (ك""نية 

ت"خصني) وأن"ا م"ن اش"تراه وم"ن أن"فق ع"ليه؛ وم"ا ه"و إI أج"ير ف"يما أف"عله، ث"م ادع"ى (ك"ذب"اً) أن"ي ل"م أس"دد ل"ه ال"رس"وم؛ 

ف"قام ق"بل ان"تهاء التج"دي"د بشه"ري"ن ب"حجب ا;"وق"ع وك"تاب"ة رس"ال"ة ت"فيد: ا;"وق"ع م"توق"ف Aن ص"اح"به غ"ير مس"دد (أو م"ا 
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ش"اب"ه)؛ ب"غية ت"شوي"ه اس"مي وس"معتي؛ ف"ان"تاب"ني ح"زن ش"دي"د، Aن"ي أت"وق"ع أن ي"ضيع اIس"م ال"ثان"ي ب"عد ض"ياع اAول 

وب"ال"تال"ي ان"تهاء مش"روع"ي ال"وق"في. وم"ن ا;"عروف أن"ه إذا ض"اع (دوم"V) ت"سارع ش"رك"ات اiج"ز ال"عا;"ية iج"زه وÑ"لكه 

ول"و ل"سنوات Aن ف"رص ب"يعه ت"بلغ أض"عاف"اً م"ضاع"فة، وم"ثال ذل"ك ت"بلغ ق"يمة م"وق"ع kantakji.org ك"سعر أول"ي 

حالياً في مزاد WhoIs عشرة آIف دوIر وما زال معروضا للمزايدة حتى هذا التاريخ. 

وف"ي خ"ضم ك"ل ذل"ك، رأي"ت ف"ي م"نام"ي أن ال"دوم"V ال"ساب"ق kantakji.com ق"د í"رر وأن"ه غ"ير م"حجوز،  ق"مت 

م"ن ن"وم"ي ف"ي ظ"لمة ال"ليل، وات"صلت ب"صدي"ق ل"ي ف"ي دب"ي (ك"ان ي"عمل بحج"ز ال"دوم"V)،  وس"أل"ته أن يحج"ز ل"ي 

kantakji.com حس"بما رأي"ت ف"ي م"نام"ي، وه"ذا إج"راء ي"جب أن ي"تم i"ظياً وإI ض"اع ال"دوم"V م"ن ج"دي"د، وم"ا 

ه"ي إI دق"ائ"ق، وإذ ب"صدي"قي ي"تصل ب"ي ي"خبرن"ي ب"أن ال"عمل ق"د ≤. ع"ند ذل"ك ش"عرت ب"أن"ها رؤي"ة I مج"رد أض"غاث 

أحRم، بل لعل ا∂ قد ساقها إليّ ليجبر عثرتي؛ فهو من يعلم حرقتي وأ;ي وحزني على ما حصل. 

ع"اد ال"نشاط م"ن ج"دي"د إل"ى ا;"وق"ع، ف"اIم"تداد com أف"ضل؛ Aن ال"ناس ف"ي ك"ل أن"حاء ال"عال"م م"عتادة ع"ليه أك"ثر م"ن 

أي امتداد آخر. وقد ألم بذاك الشخص غيظ شديد عندما رأى ا;وقع يعود من جديد وبامتداده القد∑. 

ان"طلق ا;"وق"ع ك"مكتبة ®"مع وتنش"ر ع"لوم اIق"تصاد اçس"Rم"ي م"جان"اً للمه"تمV، ل"دع"م مس"يرة ه"ذا اIق"تصاد ع"ا;"ياً، 

وك"ان وم"ازال وق"فاً ∂ ت"عال"ى، واس"تمرت ف"كرت"ه: إع"ادة ت"قد∑ ف"قه ا;"عام"Rت اçس"Rم"ية ب"ثوب"ه اê"دي"د ا;تج"دد، م"ع 

مراعاة تغير ا;صطلحات وتغير آليات الفهم والدراسة. 

ول"م تخ"لو مس"يرة اê"مع والنش"ر م"ن ت"عرض"ي ش"خصياً ل"كثير م"ن اIن"تقادات؛ ب"عضها ك"ان م"ن م"ؤس"سات أك"اد�"ية 

وب"حثية؛ م"ن أج"ل م"راع"اة ح"قوق ا;"لكية ال"فكري"ة، ف"اض"طررت ل"رف"ع اm"توى ا≥"ال"ف وت"قدم"نا ب"عتذار ;"ن ق"د ن"كون 

سببنا له اAذية من غير قصد، ووجهت إعRناً ;ن يرى أية مخالفة أن يُعلم إدارة ا;وقع çزالتها فوراً. 

ك"ان ف"ري"ق ال"عمل ي"تأل"ف (م"ن ش"خصي ا;"تواض"ع)؛ ف"كنت ب"داي"ة اAم"ر ا;"صمم ب"لغة HTML وج"ام"ع ا;"واد وراف"عها، 

وك"نت أي"ضا م"ن ي"رد ع"لى ال"تساؤIت. اس"تمر ال"عمل ع"لى ه"ذا ال"شكل س"نوات ع"دي"دة، ث"م أس"ندت ت"صميم ا;"وق"ع 

ل"دى ش"رك"ة اح"تراف"ية ك"لفني ذل"ك ۳۰۰۰ دوIر إض"اف"ة لـ ۱۰۰۰ أخ"رى أج"ور ف"ري"ق ع"مل ل"نقل اm"توى م"ن ال"نظام 

القد∑ إلى النظام اêديد.  

وص"ل ت"رت"يب ا;"وق"ع إل"ى ۱٦٥۰۰۰ أل"ف ع"ا;"ياً حس"ب ع"داد alexa.com أي أق"ل م"ن ال"ترت"يب ال"ساب"ق، ووص"ل 

عدد زواره حسب تقرير غووغل إلى مليون زائر شهرياً، وهذا كله فضل من ا∂ تعالى. 
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ل"كن وبس"بب زي"ادة اIزدح"ام ع"لى ا;"وق"ع Trafic وزي"ادة ح"جوم ا;"لفات ال"تي ي"تم س"حبها م"نه، ص"ار ك"ل م"ن أحج"ز 

ع""نده ي""خبرن""ي ع""لى اس""تحياء: ب""ضرورة أن ان""تقل م""ن ع""نده، ف""أغ""لبهم أص""دق""اء م""تعاط""فون م""ع رس""ال""تي ال""علمية، 

وان"تقلت م"ن ش"رك"ة Aخ"رى، وأخ"يراً اض"طررت iج"ز س"يرف"ر ص"غير ä"وارد م"عقول"ة resources؛ ;"قاب"لة ال"صعوب"ات 

السابقة، ولتقد∑ ا{دمة بشكل مناسب لزوار ا;وقع، واستمر العمل على ذلك لعدة سنوات تالية. 

ل"كن؛ م"نذ أس"بوع، ت"عرض ا;"وق"ع إل"ى الس"رق"ة والس"طو م"ن ق"بل (ه"اك"ر) ق"ام ب"تشفير اm"توى وإب"Rغ"نا ب"ضرورة دف"ع 

ف"دي"ة ق"دره"ا ۲۰۰۰ دوIر، وح"يث أن"ي I أم"لك ه"ذا ا;"بلغ، ق"ررت ال"تفكير ä"ا ل"ديّ م"ن ح"لول؛ وك"ان ال"توق"ف 

نهائياً أحد تلك ا{يارات. 

ب"عد ت"فكير ه"ادئ، وم"راج"عة م"تأن"ية، ق"لت ف"ي نفس"ي ل"عله أم"ر أراد ا∂ ب"ه خ"يراً ل"ي ول"لموق"ع؛ ف"قررت أن الس"تة عش"ر 

س"نة ال"تي م"ضت ج"معاً ونش"راً ق"د انته"ت، وأن"ه ق"د آن اAوان ل"لبدء ä"رح"لة ع"طاء ج"دي"دة، وذل"ك ب"إع"ادة ت"صميم 

ا;"وق"ع ث"ان"ية؛ ل"يكون مKدرسKة فKكريKة فKي ا\قKتصاد ا9سåKمKي، أق"دم"ه ك"ما رأي"ته وع"ايش"ته خ"Rل مس"يرت"ي ال"علمية 

ال"تي  اس"تغرق"ت ك"ل ح"يات"ي ال"علمية ب"عد م"رح"لة ال"دك"توراه، وه"ي س"تة عش"ر ع"ام"اً م"ن ال"تأل"يف وال"بحث وال"سفر 

واmاضرات وا;ناقشات، وقد بلغت مؤلفاتي ۳٤ مؤلفاً وأكثر من ۲۰۰ مقال اختصاصي. 

وفعRً بدأ العمل على ذلك وأنا مرتاح البال وا{اطر؛ سائRً ا;ولى أن يكون البRء الذي ألمّ با;وقع مؤشر خير.  

وس"يكون ا;"وق"ع اê"دي"د م"رك"زأ Aب"حاث ف"قه ا;"عام"Rت اçس"Rم"ية ك"ساب"قه، إ∆"ا ب"صفته م"درس"ة ف"كري"ة ت"ثبت وت"تبنى 

صRحية هذا اIقتصاد فكراً وتطبيقاً، وستكون ا;واقع الداعمة له، والتي أنشأتها خRل ما مرّ من سنV هي: 
مجلة اIقتصاد اçسRمي العا;ية GIEM؛ التي ستدخل عامها الثامن قريبا وهي اøن في العدد ۸٥. (۱)
ج"ام"عة ك"اي؛ ال"تي دخ"لت ع"ام"ها ال"راب"ع ف"ي ت"قد∑ اخ"تصاص"ات ف"ي ع"لوم اIق"تصاد اçس"Rم"ي. وKIE ه"و (۲)

اخ""تصار ;""درس""ة ش""عرت ب""وج""وده""ا خ""Rل ت""نقلي م""حاض""راً ف""ي ب""لدان ع""دي""دة ح""ول ال""عال""م وه""ي اخ""تصار 

 .Kantakji Islamic Economic :لـلعبارة
م"نشورات ك"اي؛ وه"و مش"روع لنش"ر ك"تاب اق"تصاد إس"Rم"ي م"جان"ي؛ ح"يث ن"قدم ك"ل شه"ر ت"قري"با ك"تاب"اً ن"وزع"ه (۳)

م"ع ع"دد م"ن أع"داد مج"لة GIEM؛ ل"يصل إل"ى عش"رات اIøف م"ن ال"ناس ا;ه"تمV م"جان"اً، وه"ذا ا;ش"روع؛ 

أن"فذه ت"صميماً وت"دق"يقاً وتنس"يقاً وإخ"راج"اً بنفس"ي؛ ل"توف"ير ا;"ال ال"ذي ل"طا;"ا ع"ان"يت م"ن ق"لته، وق"د ق"ارب"نا الـ 

٦٥ كتاباً، وهذا فضل من ا∂ تعالى. 
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وال"يوم ≤ إط"Rق م"وق"ع مج"لة اIق"تصاد اçس"Rم"ي ال"عا;"ية ب"عدده"ا اê"دي"د رق"م ۸٥ ف"ي م"وع"ده وض"من اi"لة اê"دي"دة 

 . www.giem.info للموقع وهذا من فضل ا∂ تعالى

وبذلك حولنا الصدمة إلى قوة إيجابية دافعة، واÖ اOستعان. 

حماة (حماها ا∂) بتاريخ ۲٦ شوال ۱٤٤۰ ا;وافق ۲۹ حزيران (يونيو) ۲۰۱۹ 

 الدكتور سامر مظهر قنطقجي
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